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1 – 31 octombrie 2011 

 
 
Post Data,  

ora 
Emisiune, 
autorul 
greşelii 

Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii 

B1 TV 1.X.2011, 
15.04 

�tirile B1 TV, 
crawl 

„Parlamentului a decis să...” 
 

Parlamentul a decis să... Grafie: Neglijen�ă de 
tehnoredactare. 

B1 TV 2.X.2011, 
14.42 

Lumea în 
10.000 de 
minute, scris 
pe ecran 

„placeri înţepatoare”  plăceri înţepătoare Grafie: Absen�a par�ială a 
diacriticelor. 

B1 TV 2.X.2011, 
14.50 

Lumea în 
10.000 de 
minute, voce 

„(fructul este) unul dintre 
cele mai puternice forme de 
redresare” 

una dintre cele mai puternice 
forme de redresare 

Sintaxă: Acord incorect al 
numeralului cu un 
component mai apropiat în 
ordinea sintactică (fructul).  

B1 TV 2.X.2011, 
14.50 

Lumea în 
10.000 de 
minute, voce 

„panaceu universal” 
 

panaceu Semantică: Pleonasm. 
Panaceul este un 
medicament despre care se 
crede că poate vindeca orice 
boală, deci un medicament 
universal.  

B1 TV 2.X.2011, 
14.55 

Lumea în 
10.000 de 
minute voce 

„a apărut pe piaţa liberă 
astfel de piese” 

au apărut pe piaţa liberă 
astfel de piese 

Sintaxă: Dezacord între 
subiect �i predicat.  

B1 TV 2.X.2011, 
14.58 

Lumea în 
10.000 de 
minute, generic 
de final 

„emisiune produsa şi 
realizata” 

emisiune produsă şi realizată Grafie: Absenţa parţială a 
diacriticelor.  
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B1 TV 4.X.2011, 
15.54 

�tirile B1 TV, 
burtieră 

„email” 
 

e-mail Grafie: Substantivul e-mail 
se scrie corect cu cratimă.  

B1 TV 4.X.2011, 
16.54 

Actual, 
prezentatoare 

„o să ne certăm la nesfârşit 
pe Nokia” 

o să ne certăm la nesfârşit în 
legătură cu [scandalul/ceea 
ce s-a întâmplat la] Nokia 

Sintaxă: Extinderea 
utilizării incorecte a 
prepozi�iei pe.  

B1 TV 4.X.2011, 
17.00 

Actual, 
prezentatoare 

„o greşeală care-a facut-o 
astăzi Victor Ponta”  

o greşeală pe care-a facut-o 
astăzi Victor Ponta 

Sintaxă: Dezacord în caz. 
Folosirea relativului 
complement direct fără 
prepoziţia gramaticalizată 
pe.   

B1 TV 4.X.2011, 
17.08 

Actual, 
prezentatoare 

„Domnu' Mitrea, ..... domnu' 
Berceanu, ..... Domnu' 
Videanu” 

Domnule Mitrea, ..... 
domnule Berceanu, ..... 
Domnule Videanu 

Morfologie: Forma corectă 
de vocativ a substantivului 
este domnule.  

B1 TV 4.X.2011, 
17.24 

Actual, crawl „hacker-ul a postat 3 
mesaje” 

hackerul a postat 3 mesaje Grafie: Conform DOOM 
2005, articolul enclitic se 
ataşează fără cratimă în 
cazul împrumuturilor care 
se termină în litere din 
alfabetul limbii române 
pronunţate ca în limba 
română. Conform DOOM 
2005 (p. XCI), el se leagă 
cu cratimă în împrumuturile 
a căror finală prezintă 
diferenţe între scriere şi 
pronunţare (acquis-ul) şi în 
împrumuturile care au finale 
grafice neobişnuite la 
cuvintele mai vechi 
româneşti (story-ul). 

B1 TV 4.X.2011, Actual, news „agentul �ef de poliţie”  agentul-�ef de poliţie Grafie: Conform DOOM 
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17.30  alert 2005, sustantivele compuse 
cu �ef se scriu cu cratimă. 

B1 TV 4.X.2011, 
17.51 

Actual, 
prezentatoare 

„replica lui Victor Ponta 
vizavi de votul prin 
coresponden�ă” 

replica lui Victor Ponta în 
legătură cu/ privind votul 
prin coresponden�ă 

Stilistică: Extinderea 
utilizării incorecte a 
locu�iunii prepozi�ionale 
vizavi de, care are sens 
spa�ial. 

B1 TV 4.X.2011, 
17.55 

Actual, generic 
de final 

„productie decor, relatii cu 
publicul” 

produc�ie decor, rela�ii cu 
publicul 

Grafie: Absen�a 
diacriticelor. 

B1 TV 4.X.2011, 
18.09 

�tirile B1 TV, 
burtieră 

„BATE VNTUL REMANIE
RII” 

BATE VÂNTUL 
REMANIERII 

Grafie: Neglijen�ă de 
tehnoredactare. 

B1 TV 4.X.2011, 
18.11 

�tirile B1 TV, 
burtieră 

„primar Sector 5 Bucure�ti” 
 

primarul sectorului 5, 
Bucure�ti/ primarul 
sectorului 5 din Bucure�ti 

Sintaxă: Nemarcarea 
rela�iilor sintactice.  
Grafie: Scrierea nemotivată 
cu majusculă a 
substantivului sector. 

B1 TV 4.X.2011, 
18.20 

�tirile B1 TV, 
voce 

„trofeul de la Roland Garros 
[garo]” 

[garos] Pronun�are: Numele 
propriu se pronun�ă correct 
cu „s” final.  

B1 TV 4.X.2011, 
18.25 

�tirile B1 TV, 
burtieră 

„proprietar ferma” proprietarul fermei/ 
proprietar de fermă 

Sintaxă: Nemarcarea 
rela�iilor sintactice.  

B1 TV 7.X.2011, 
10.12 

Ştirile B1 TV, 
voce 

„toate deciziile de partid sunt 
luate de două, maxim trei 
persoane” 

maximum trei persoane Morfologie: Forma maxim 
are utilizare adjectivală, iar 
maximum, utilizare 
adverbială. 

B1 TV 7.X.2011, 
10.56 

Promo, voce „la orele doisprezece” la ora douăsprezece Sintaxă: În exprimarea orei, 
numeralul doisprezece se 
folose�te cu forma de 
feminin.  
Stilistică: Utilizarea 
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nemotivată a formei de 
plural a substantivului oră.  

B1 TV 8.X.2011, Săptămâna 
mondenă, 
burtieră 

„şi părăsit şi supărat” şi părăsit, şi supărat Punctuaţie: Între 
componentele structurii 
corelative �i..., �i... se 
pune virgulă.  

B1 TV 9.X.2011, 
12.26 

Ştirile B1 TV, 
burtieră 

sg.maj. sergent-major Grafie: Conform DOOM 
2005, substantivul se scrie 
corect cu cratimă. 

B1 TV 9.X.2011, 
12.27 

Ştirile B1 TV, 
burtieră 

„scms.” subcomisar Grafie: Prescurtare nefixată. 

B1 TV 9.X.2011, 
12.30 

Ştirile B1 TV, 
subtitrare 

„luare de mita” luare de mită Grafie: Absenţa 
diacriticelor. 

B1 TV 9.X.2011, 
12.38 

Ştirile B1 TV, 
burtieră 

„câştigător Locul I” câ�tigătorul locului I Sintaxă: Nemarcarea 
rela�iilor sintactice. 

B1 TV 9.X.2011, 
14.26 

Lumea în 
10.000 de 
minute, scris 
pe ecran 

„morti cu posteritate 
glorioasa” 

mor�i cu posteritate 
glorioasă 

Grafie: Absen�a 
diacriticelor. 

B1 TV 9.X.2011, 
14.52 

Lumea în 
10.000 de 
minute, scris 
pe ecran 

„monumentul furculitei” monumentul furculi�ei Grafie: Absen�a 
diacriticelor. 

B1 TV 9.X.2011, 
14.55 

Lumea în 
10.000 de 
minute, generic 
de final 

„emisiune produsa si 
realizata” 

emisiune produsă şi realizată Grafie: Absen�a 
diacriticelor. 

B1 TV 10.X.2011, 
9.30, 
corectat la 

Ştirile B1 TV, 
burtieră 

„concluziile summitu-lui 
NATO” 

concluziile summitului 
NATO 

Grafie: Nesiguran�a în 
ata�area articolului enclitic. 
Conform DOOM 2005, 
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9.31 articolul enclitic se ataşează 
fără cratimă în cazul 
împrumuturilor care se 
termină în litere din 
alfabetul limbii române 
pronunţate ca în limba 
română. Conform DOOM 
2005 (p. XCI), el se leagă 
cu cratimă în împrumuturile 
a căror finală prezintă 
diferenţe între scriere şi 
pronunţare (acquis-ul) şi în 
împrumuturile care au finale 
grafice neobişnuite la 
cuvintele mai vechi 
româneşti (story-ul). 

B1 TV 10.X.2011, 
9.39 

Ştirile B1 TV, 
burtieră 

„summit-ului” summitului Grafie: Articolul enclitic se 
ataşează fără cratimă în 
cazul împrumuturilor care 
se termină în litere din 
alfabetul limbii române 
pronunţate ca în limba 
română. 

B1 TV 10.X.2011, 
10.22 

Ştirile B1 TV, 
prezentator 

„una din funcţiile vitale a 
unui stat” 

una dintre funcţiile vitale ale 
unui stat 

Sintaxă: Dezacord. 
Folosirea invariabilă a 
articolului genitival.  

B1 TV 15.X.2011, 
16.12 

Pasul 
Fortunei, scris 
pe ecran 

„banii sau viata” banii sau via�a Grafie: Absen�a 
diacriticelor.  

B1 TV 15.X.2011, 
16.40 

Pasul 
Fortunei, voce 

„vor apare” vor apărea Morfologie: Forma corectă 
de infinitiv a verbului din 
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componen�a viitorului este 
a părea (conjugarea a II-a). 

B1 TV 16.X.2011, 
21.20 

La taifas cu 
Ion Cristoiu, 
burtieră 

„mi-aş dori sa fiu” mi-aş dori să fiu Grafie: Absen�a 
diacriticelor. 

B1 TV 19.X.2011, 
21.24 

Sub semnul 
întrebării, 
burtieră 

„să râmână”  să rămână Grafie: Neglijen�ă de 
tehnoredacare.  

B1 TV 26.X.2011, 
21.10 

Sub semnul 
întrebării, 
burtieră 

„"În 50 de ani de comunism 
nu a�i făcut nimic"” 

„În 50 de ani de comunism 
nu a�i făcut nimic” 

Punctua�ie: Folosirea 
ghilimelelor neromâne�ti. 

B1 TV 26.X.2011, 
21.14 

Sub semnul 
întrebării, 
crawl 

„rezultate cupa ligii Angliei” rezultatele Cupei Ligii 
Angliei 

Sintaxă: Nemarcarea 
rela�iilor sintactice. 

B1 TV 26.X.2011, 
21.23 

Sub semnul 
întrebării, 
crawl 

„dialogul inter-
institu�ional” 

dialogul interinstitu�ional Grafie: Derivatele cu 
prefixoide (inter-, super, 
hiper etc.) se scriu fără 
cratimă. 

B1 TV 26.X.2011, 
21.29 

Sub semnul 
întrebării, 
crawl 

„100.000 angaja�i” 100.000 de angaja�i Sintaxă: Absen�a 
prepozi�ie de, obligatorie 
după numeralele cardinale 
mai mari sau egale cu 20.  

 
RECOMANDĂRI: 
„o poziţie foarte dură vizavi de coali�ie” (B1 TV, 4.X) − recomandat: privind, în ceea ce prive�te. 
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